
Poznámky
 


Jonáš


(Význam: holubice)	  

Velká myšlenka: Bůh nemiluje jen Izrael, ale všechny národy.  Cílem 
zvěsti o soudu je vybídnutí k pokání a Boží milosrdenství vítězí.


Klíčový verš: 4:2 „Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý  
k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem”


Shrnutí zvěsti: Bůh miluje všechny lidi, ne pouze svůj vyvolený lid Izrael. 
Prorok Jonáš je Hospodinem poslán, aby nesl pohanům ve městě Ninive 
zvěst o přicházejícím soudu. Neposlušně ale před svým úkolem utíká. 
Později jeho slova ukazují velký paradox. Důvodem pro Jonášův útěk je 
správné vnímání Boha: „… vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, 
pomalý k hněvu… slitováváš se nad zlem”. Jinými slovy, Jonášovi vadí, 
že Bůh nabízí pohanům milost a odpuštění. 

Boží slovo, které má Jonáš kázat je stručné a zní neodvratně: „ještě 
čtyřicet dní a Ninive bude zničeno”. Ovšem skutečné pokání mocných  
i obyčejných obyvatel tohoto velkého města způsobí, že se nad nimi 
Bůh slituje.  

Na závěr připraví Hospodin pro neposlušného a rozzuřeného proroka 
lekci. Jonáš se má zamyslet nad svým uvažováním o člověku. Jakou 
hodnotu má člověk? Jak moc Bůh miluje člověka i přesto, že hřeší? Jak 
daleko je Bůh ochoten zajít, aby neposlušnému, nehodnému člověku 
nabídnul záchranu? Z knihy samotné není jasné, jestli Jonáš tyto lekce 
pochopil a přijal.




Struktura knihy: 

Kap 1	 	 Boží povolání a prorokova neposlušnost

Kap 2	 	 Boží záchrana neposlušného proroka

Kap 3	 	 Boží nabídka záchrany a pokání pro Ninive

Kap 4	 	 lidský hněv nad Boží dobrotou


Plamínky naděje:

1:16	 	 námořníci: „volali k Hospodinu”

2:10	 	 Jonáš: „záchrana je v Hospodinu”

3:8	 	 král Ninive „ať lidé… volají k Hospodinu”

4:2	 	 „ty jsi Bůh milostivý, soucitný, pomalý k hněvu, 	 	
	 	 hojný v milosrdenství, slitováváš se nad zlem”


Aplikace: Bůh nás miluje a žádná vzdálenost pro něj není příliš velká, 
aby nám poslal záchranu. Neudělá to ale vždy tak, jak bychom to chtěli 
my. Může použít tvrdá slova a situace, ale je to proto, abychom 
pochopili hrůzu svých hříchů a obrátili se k němu, jedinému Bohu. 

Úkol nás, křesťanů je nést slovo o pokání a naději v Kristu všem. 
Nemůžeme si vybírat, kdo se nám líbí nebo kdo nám připadá hoden 
evangelia.
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